
   

Vládní návrh    

 

ZÁKON 

 ze dne ……. 2017,      

kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů 
(zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů  

 
 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:         
 
    

Čl. I 
 

Zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon  
o Vojenské policii), ve znění zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 45/2016 Sb., zákona  
č. 47/2016 Sb. a zákona č. 250/2016 Sb., se mění takto: 

 
 

1.  § 1 až 3 včetně poznámky pod čarou č. 18 znějí: 
 

„§ 1 
 

(1) Vojenská policie v rozsahu stanoveném tímto zákonem plní úkoly 
a) policejní ochrany Ministerstva obrany (dále jen „ministerstvo“), ozbrojených sil České 

republiky (dále jen „ozbrojené síly“), vojenských objektů, vojenského materiálu  
a ostatního majetku státu, s nímž jsou příslušné hospodařit ministerstvo nebo jím zřízené 
organizační složky státu nebo s nímž jsou příslušné hospodařit anebo s nímž mají právo 
hospodařit státní organizace, jež ministerstvo zřídilo nebo založilo, 

b) policejní ochrany jednotek ozbrojených sil jiných států při průjezdu nebo pobytu na území 
České republiky (dále jen „ozbrojené síly jiných států“) a jejich materiálu. 

 
(2) Vojenská policie je součástí ministerstva. 

 
 

§ 2 
 

 Vojenská policie působí na území České republiky a při plnění úkolů policejní ochrany 
ozbrojených sil nebo při plnění úkolů na základě mezinárodních smluv také na území jiných 
států, a to samostatně nebo ve spolupráci s jinými, zejména vojenskopolicejními silami.  
 

 
§ 3 

 
(1) Vojenská policie působí, pokud tento zákon nestanoví jinak, vůči  

a) vojákům v činné službě, příslušníkům ozbrojených sil jiných států nebo jejich civilním 
složkám18) podléhajícím vojenským předpisům vysílajícího státu (dále jen „voják“),  
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 b) osobám, které se nacházejí ve vojenském objektu nebo v chráněném objektu,  
 c) osobám, které jsou podezřelé, že spáchaly nebo páchají trestné činy nebo přestupky 

1. proti vojákům v chráněném objektu, 
2. spolu s vojáky, 
3. proti vojenskému objektu, vojenskému materiálu nebo materiálu ozbrojených sil 

jiných států, nebo 
4. ostatnímu majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit ministerstvo nebo jím zřízené 

organizační složky státu nebo s nímž jsou příslušné hospodařit anebo s nímž mají 
právo hospodařit státní organizace, jež ministerstvo zřídilo nebo založilo.  

 
(2) Chráněným objektem podle odstavce 1 písm. b) a c) se pro účely tohoto zákona 

rozumí prostor, kde  
a) se koná vojenské cvičení,  
b) je zajišťována bezpečnost ministra obrany, jím určených osob a dále osob, kterým  

 je poskytována krátkodobá ochrana (dále jen „chráněná osoba“), nebo  
c) ozbrojené síly nebo ozbrojené síly jiných států plní své úkoly. 
 
________________________ 
18) Čl. I bod 1 písm. b) Dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy publikované 

ve Sbírce mezinárodních smluv sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 1/2002 Sb. m. s.“.   
 
 
2. V § 4 odst. 1 písm. c) se za slovo „ministerstvo“ vkládají slova „nebo jím zřízené 

organizační složky státu nebo s nímž jsou příslušné hospodařit anebo s nímž mají právo 
hospodařit státní organizace, jež ministerstvo zřídilo nebo založilo“. 

 
 
3. V § 4 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „nebo jím zřízené organizační 

složky státu nebo s nímž jsou příslušné hospodařit anebo s nímž mají právo hospodařit 
státní organizace, jež ministerstvo zřídilo nebo založilo“. 
 

 
4. V § 4 odst. 1 písm. g) se za slova „ozbrojených sil“ vkládají slova  „, vozidel ozbrojených 

sil jiných států“. 
 
 
5. V § 4 odst. 1 písmeno h) zní: 
 
„h) řídí provoz vozidel na pozemních komunikacích při pohybu vozidel ozbrojených sil nebo 

vozidel ozbrojených sil jiných států a zajišťuje ochranu a doprovod přesunů ozbrojených 
sil jiných států po území České republiky,“. 

 
 
6. V § 4 odst. 1 písmeno k) zní: 
 
„k) zajišťuje bezpečnost chráněných osob,“.  
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7. V § 4 odst. 1 písm. l) se slova „ozbrojených sil České republiky“ nahrazují slovy 

„Vojenské policie“. 
 
 
8. V § 6 odst. 1, § 24 odst. 4, § 38 odst. 1, § 50 odst. 2 a v § 57 se slovo „náčelník“ 

nahrazuje slovem „ředitel“.  
 
 

9. V § 6 odst. 1 a 2 se slovo „Náčelník“ nahrazuje slovem „Ředitel“.  
 

 
10. V § 9 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:  
 

„(5) Oprávnění při dohledu nad bezpečností provozu vozidel podle tohoto ustanovení  
se vztahují rovněž na vozidla ozbrojených sil jiných států a jejich řidiče. 

 
(6) Vojenská policie vykonává dohled nad dodržováním pravidel provozu na pozemních 

komunikacích vůči všem účastníkům provozu v místech určených dopravním značením  
pro potřeby ministerstva.“. 
 
 
11. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:  

 
„§ 9a 

Vyrozumění o omezení na svobodě    
 

 (1) Vojenská policie na žádost osoby omezené na svobodě vyrozumí o této 
skutečnosti osobu jí blízkou nebo jinou osobu, kterou osoba omezená na svobodě určí. 
Jedná-li se o osobu nezletilou, osobu, jejíž svéprávnost byla omezena, vyrozumí také 
zákonného zástupce nebo opatrovníka této osoby. Jedná-li se o osobu mladší 15 let, 
vyrozumí také orgán sociálně právní ochrany dětí. Vojenská policie provede vyrozumění 
neprodleně. 
  
 (2) Vyrozumění podle odstavce 1 Vojenská policie neprovede, pokud by tím došlo 
k ohrožení splnění účelu závažného úkonu nebo pokud by bylo takové vyrozumění spojeno 
s nepřiměřenými obtížemi. O této skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně informuje 
státního zástupce. Osobu podle odstavce 1 vyrozumí ihned, jakmile překážka podle věty 
první pomine. 
 
    (3) Osoba omezená na svobodě má právo nechat se vyšetřit nebo ošetřit lékařem 
podle svého výběru; to neplatí pro vyšetření lékařem ke zjištění, zda ji lze umístit 
do policejní cely nebo je nutno ji z ní propustit. Vojenská policie za účelem ošetření nebo 
vyšetření umožní přístup lékaře k této osobě.“. 

 
CELEX 32013L0048 
CELEX 32012L0013 
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12. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu zní: 
 

„§ 11a 
Získávání osobních údajů pro účely budoucí identifikace  

 
(1) Vojenská policie může při plnění svých úkolů pro účely budoucí identifikace  

u fyzické osoby obviněné ze spáchání úmyslného trestného činu nebo fyzické osoby, které 
bylo sděleno podezření pro spáchání takového trestného činu, snímat daktyloskopické otisky, 
zjišťovat tělesné znaky, provádět měření těla, pořizovat obrazové, zvukové a obdobné 
záznamy a odebírat biologické vzorky umožňující zpracování genetických údajů fyzické 
osoby a tyto údaje dále zpracovávat.  

 
(2) Nelze-li úkon podle odstavce 1 pro odpor fyzické osoby provést, je vojenský 

policista po předchozí marné výzvě oprávněn tento odpor překonat. Způsob překonání odporu 
musí být přiměřený intenzitě odporu. Jedná-li se o odběr krve nebo jiný úkon spojený 
se zásahem do tělesné integrity, odpor fyzické osoby překonáván být nesmí. 

 
(3) Nelze-li úkon podle odstavce 1 provést na místě, je vojenský policista oprávněn 

fyzickou osobu předvést k jeho provedení. Po provedení úkonu vojenský policista fyzickou 
osobu propustí, nebrání-li tomu důvody stanovené zákonem. 

 
(4) O provedených úkonech sepíše vojenský policista úřední záznam. 

 
 (5) Vojenská policie může při plnění svých úkolů v zahraničních misích podle 

pravidel nasazení pořizovat a dále zpracovávat biometrické údaje také u jiných osob, než 
které jsou uvedeny v odstavci 1.    

 
(6) Osobní údaje pořízené podle odstavce 1 Vojenská policie předá včetně všech 

souvisejících pravomocných rozhodnutí v trestním řízení Policii České republiky pro plnění 
jejích úkolů. Pokud by předání osobních údajů a s nimi souvisejících informací ohrozilo 
plnění úkolů Vojenské policie, předá je poté, kdy toto ohrožení pomine.          

 
(7) Osobní údaje zpracované podle odstavce 5 Vojenská policie zlikviduje, jakmile 

jejich zpracování není nezbytné pro účely předcházení nebo odhalování trestné činnosti anebo 
stíhání trestných činů, plnění úkolů Vojenské policie nebo pomine-li účel, pro který byly 
pořízeny.“. 

 
 

13. V § 17 se doplňuje odstavec 4, který zní:    
 

„(4) Orgány činné v trestním řízení, Ministerstvo spravedlnosti, Ústavní soud 
a Kancelář prezidenta republiky Vojenskou policii v mezích své působnosti informují pro 
účely prověřování podle odstavce 1 o svých pravomocných rozhodnutích, promlčení trestního 
stíhání, výkonu trestu nebo o rozhodnutích prezidenta republiky týkajících se trestního řízení, 
trestů nebo udělené amnestie anebo milosti.“. 
 
 
14. V § 24 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Povinnost prokázat příslušnost k Vojenské 

policii nemá vojenský policista, který tuto příslušnost oprávněně zastírá.“. 
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15.  Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní:   
 

„§ 25a 
 

 (1) Osoba omezená na svobodě vojenským policistou nesmí být podrobena mučení 
nebo krutému, nelidskému anebo ponižujícímu zacházení a nesmí s ní být zacházeno 
takovým způsobem, který nerespektuje lidskou důstojnost. Vojenský policista, který se stane 
svědkem takového zacházení, má povinnost přijmout opatření k zamezení takovému 
zacházení a oznámit je bezodkladně svému nadřízenému. 

 
 (2) Osoba omezená na svobodě má právo zajistit si na vlastní náklady právní pomoc 
a mluvit s právním zástupcem bez přítomnosti třetí osoby. Požádá-li o ni tato osoba, 
poskytne vojenský policista za účelem podle věty první neprodleně nezbytnou součinnost.“. 

 
CELEX 32013L0048 
CELEX 32012L0013 
 
 
16. V § 31 odstavec 3 zní: 
 

„(3) Prohlídku osoby provádí vojenský policista s využitím přímých fyzických 
kontaktů nebo přímého pozorování osoby, včetně jejího odhaleného těla. Součástí prohlídky 
osoby je také prohlídka oděvních svršků osoby a věcí, které má tato osoba u sebe v době 
prohlídky. Prohlídku osoby provádí osoba stejného pohlaví.“. 

 
 

17. Za § 33 se vkládá nový § 33a, který včetně nadpisu zní: 
 

„§ 33a 
Vstup do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek  

anebo provozovny sloužící k podnikání 
 

(1) Vojenský policista je oprávněn při plnění konkrétního úkolu Vojenské policie 
vstoupit bez souhlasu uživatele nebo vlastníka do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek 
a provést tam potřebné úkony nebo jiná opatření jen tehdy, jestliže věc nesnese odkladu a  
a) vstup je nezbytný pro ochranu života nebo zdraví osob, nebo  
b) neumožnění vstupu by znemožnilo nebo ztížilo dosažení účelu tohoto úkolu.  

 
(2) Vojenský policista je oprávněn při plnění konkrétního úkolu Vojenské policie 

vstoupit bez souhlasu uživatele nebo vlastníka do provozovny sloužící k podnikání, u které 
lze mít důvodně za to, že v ní zdržují fyzické osoby, a to i po skončení prodejní nebo provozní 
doby. Tím není dotčena úprava práv a povinností vojenského policisty při vstupu do obydlí, 
jiného prostoru nebo na pozemek. 

 
(3) Oprávnění podle odstavců 1 a 2 má vojenský policista také při pronásledování 

osoby, nebo v případě důvodného podezření, že se v uvedených místech nachází zemřelý, 
nebo týrané zvíře.  

 
(4) Nelze-li jinak dosáhnout splnění konkrétního úkolu Vojenské policie, je vojenský 

policista oprávněn za účelem vstupu do prostor nebo na pozemek podle odstavců 1 a 2 takové 
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místo otevřít nebo si jiným způsobem do nich zjednat přístup, a to v případě nutnosti 
i za použití síly.  

 
(5) Vojenský policista je povinen při vstupu do prostor nebo na pozemek podle 

odstavců 1 a 2 a při následných úkonech zajistit přítomnost nezúčastněné osoby; nemusí tak 
učinit, hrozí-li nebezpečí z prodlení nebo by mohlo dojít k ohrožení života anebo zdraví 
nezúčastněné osoby. 

 
(6) Po provedení úkonů nebo jiných opatření je vojenský policista povinen o jejich 

provedení bez zbytečného odkladu vyrozumět uživatele nebo vlastníka prostor nebo pozemku 
podle odstavců 1 a 2, pokud nebyl provedení úkonu přítomen. Současně je povinen zajistit 
zabezpečení prostor nebo pozemku podle odstavců 1 a 2, nemůže-li tak učinit jejich uživatel, 
vlastník nebo jiná oprávněná osoba.“. 
 
 
18. Za § 36 se vkládá nový § 36a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 19 a 20 zní: 
 

„§ 36a 
Krátkodobá ochrana osoby 

 
(1) Krátkodobou ochranou osoby se pro účely tohoto zákona rozumí opatření zahrnující 

a) fyzickou ochranu, 
b) dočasnou změnu pobytu osoby, 
c) použití zabezpečovací techniky, nebo 
d) poradensko-preventivní činnost. 
 

(2) Krátkodobou ochranu osoby Vojenská policie poskytne v odůvodněných případech 
osobě, které zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí, avšak nelze jí poskytnout 
zvláštní ochranu osob19) nebo nejsou splněny podmínky zajišťování bezpečnosti osoby podle 
§ 4 odst. 1 písm. k). Krátkodobá ochrana se v odůvodněných případech poskytne také osobám 
blízkým20) osobě uvedené ve větě první. Krátkodobou ochranu nelze poskytovat bez souhlasu 
osoby, které má být poskytnuta.  

 
(3) V případě bezprostředně hrozícího útoku na život nebo zdraví osoby poskytne 

vojenský policista této osobě předběžně fyzickou ochranu a informuje o tom útvar Vojenské 
policie příslušný k zajišťování krátkodobé ochrany osob. 
___________________ 
19)  Zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně 

zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 
20)

  § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“.  
 
 
19. Za § 41 se vkládají nové § 41a až 41d, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou 

č. 21 znějí: 
 

„§ 41a 
Podpůrné operativně pátrací prostředky 

 
Vojenský policista je při předcházení trestným činům, při získávání poznatků o trestné 

činnosti, v souvislosti s trestním řízením a v souvislosti se zajišťováním ochrany osoby 
oprávněn používat podpůrné operativně pátrací prostředky, kterými jsou  
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a) informátor,  
b) krycí prostředky,  
c) zabezpečovací technika a  
d) zvláštní finanční prostředky.  

 
§ 41b 

Informátor 
 
(1) Informátorem se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba, která poskytuje 

Vojenské policii informace a služby takovým způsobem, aby nebyla vyzrazena její spolupráce 
s Vojenskou policií.  

 
(2) Informátorovi lze poskytnout za jeho činnost finanční nebo věcnou odměnu.  

 
§ 41c 

Krycí prostředky  
 

Krycím prostředkem se pro účely tohoto zákona rozumí věc včetně krycího dokladu, 
prostor nebo činnost sloužící k zastírání skutečné totožnosti osoby, k zabránění vyzrazení její 
činnosti nebo k zastírání činnosti Vojenské policie.  

 
§ 41d 

Krycí doklady 
 

(1) Krycím dokladem se pro účely tohoto zákona rozumí listina, popřípadě jiný 
dokument, sloužící k dosažení účelu použití krycího prostředku.  

 
(2) Krycím dokladem nesmí být průkaz poslance nebo senátora, člena vlády, člena 

Nejvyššího kontrolního úřadu, inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů a soudce 
Ústavního soudu, služební průkaz soudce a státního zástupce a doklad fyzické osoby žijící 
nebo zemřelé.  

 
(3) O vydání krycího dokladu rozhoduje ředitel Vojenské policie. Krycí doklad vydá 

Vojenská policie nebo ho na její žádost opatří Ministerstvo vnitra.   
 
(4) Vojenská policie a příslušné orgány jsou povinny zajistit, aby v souvislosti s vydáním 

krycího dokladu nemohlo dojít k omezení nebo znemožnění dosažení účelu jeho vydání. 
 
(5) Je-li to vzhledem k povaze krycího dokladu nutné, je Ministerstvo vnitra na žádost 

Vojenské policie oprávněno pro účely vydání nebo opatření krycího dokladu      
zajistit v nezbytné míře v informačních systémech veřejné správy vedených podle jiných 
právních  předpisů21) vložení, změnu, blokování nebo likvidaci údajů souvisejících s vydáním 
a užíváním krycího dokladu.  

 
(6) Je-li to vzhledem k povaze krycího dokladu nutné, je Vojenská policie oprávněna  

zajistit v nezbytné míře v informačních systémech, jejichž správcem je ministerstvo, vložení, 
změnu, blokování nebo likvidaci údajů souvisejících s vydáním a užíváním krycího dokladu. 
Evidenci krycích dokladů vydaných Ministerstvem vnitra vede souběžně Ministerstvo vnitra 
a provádí k nim evidenční ochranu podle § 12 odst. 4.    
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(7) Vojenská policie vede evidenci krycích dokladů, které opatřila nebo vydala.  
 
_______________________ 
21) Například zákon č. 133/2000 Sb., zákon č. 328/1999 Sb., zákon č. 329/1999 Sb., zákon č. 56/2001 Sb.“. 
 

 
20. § 42 včetně nadpisu zní: 

„§ 42 
Zabezpečovací technika 

 
Vojenský policista je oprávněn při předcházení a odhalování trestné činnosti, 

při získávání poznatků o trestné činnosti, v souvislosti s trestním řízením a v souvislosti 
se zajišťováním ochrany chráněné osoby používat zabezpečovací techniku.“.  
 
 
21.  V § 43 odst. 1 větě první se slova „nástrahových prostředků a“ zrušují. 
 

 
22. V § 45 se doplňují odstavce 5 až 7, které znějí: 
 

„(5) Elektrický donucovací prostředek může vojenský policista použít pouze, pokud  
by použití jiného donucovacího prostředku zjevně nebylo dostatečné k dosažení účelu 
sledovaného zákrokem. 

 
(6) Je-li důvodná obava, že může být ohrožena bezpečnost osob, majetku nebo 

ochrana veřejného pořádku anebo že se osoba pokusí o útěk, je vojenský policista oprávněn 
použít pouta a prostředek k zamezení prostorové orientace také ke spoutání osoby 
a) zajištěné, 
b) zadržené, 
c) zatčené, nebo 
d) převzaté vojenským policistou k provedení procesních úkonů z vazby nebo výkonu trestu 

odnětí svobody, zabezpečovací detence, ochranného léčení nebo ochranné výchovy. 
 

(7)  Vojenský policista je oprávněn použít pouta ke vzájemnému připoutání dvou nebo 
více osob. Prostředek k zamezení prostorové orientace je policista oprávněn použít pouze, 
nelze-li účelu úkonu dosáhnout jinak.“. 
 

 
Čl. II 

 
Účinnost 

 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2017. 
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